
Koulutuksen pääohjaaja Leena Pennanen
toi mindfulnessin Suomeen yli 20 vuotta
sitten. 

Leena on Suomen ainoa Center for
Mindfulness, University of Massachusettsin
sertifioima MBSR -kouluttaja. Teemme myös
yhteisyötä Global Mindfulness
Collaborationin kanssa.

Professori Jon Kabat-Zinn kehitti MBSR-
menetelmän alunperin Massachusettsin
yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.
Menetelmästä on jo 40 vuoden kokemus

Peruskoulutuksemme pohjautuu
neurotieteeseen ja tutkittuihin
menetelmiin. Neuroplastiset muutokset
keskeisillä aivoalueilla ja hermostossa ovat
suoraan yhteydessä harjoittamisen
kestoon ja määrään. 

Koulutuksemme pitkä kesto voimistaa
harjoitteiden hyötyjä - tulet näkemään
muutoksia suoraan arjessasi.

Koulutus on ensimmäinen osa Mindfulness -
ohjaaja CFM® -koulutusta.

ja erinomaiset, tieteellisesti tutkitut tulokset.

2021-2022

Kehitä voimavaroja, tunneälyä ja läsnäoloa tieteellisesti tutkitun, tehokkaan
MBSR-menetelmän avulla - Suomen kokeneimman opettajan johdolla!

oppia ymmärtämään ja harjoittamaan
hyväksyvää tietoista läsnäoloa
lisätä MBSR-menetelmän ammatilliseen
osaamiseesi 
parantaa vuorovaikutussuhteitasi
lisätä resilienssiä, stressinhallinnan taitojasi

päästä irti some- yms. riippuvuuksista
lisää elämäniloa ja myönteisyyttä

ja/tai parantaa unesi laatua

KOULUTUS SOPII SINULLE, 
KUN HALUAT:

vaikuttaa mantelitumakkeessa, joka

auttaa selkiyttämään prioriteetteja sekä 

auttaa luomaan uusia, luovia toimintatapoja
automaattisen reagoinnin sijaan
lisää resilienssiä ja parantaa unen laatua
voimistaa tunneälyä

aktivoituu stressistä sekä oppimiseen 
ja muistiin liittyvässä etuaivokuoressa

keskittymään häiriöistä huolimatta

TIETEELLISTEN TUTKIMUSTEN
MUKAAN MBSR-MENETELMÄ:

MINDFULNESS 
PERUSKOULUTUS

CFM

®



11 koulutuspäivää, joissa harjoitat ja syvennät MBSR-
meditaatioharjoitteita sekä tutustut menetelmän teoreettiseen
viitekehykseen.
Koulutusmateriaali, kirjallinen & audio
Omatoimiset viikkoharjoitteet, jotka auttavat olennaisesti
harjoittamisen syventämistä
Live-webinaarit koulutusryhmän kanssa, jotka motivoivat sekä
harjoittamiseen että läsnäolevan vuorovaikutuksen lisäämiseen.
Maksuton 12 kk käyttöoikeus MindfulnessApp Leena Pennanen -
sovelluksen Premium-osioon, joka sisältää koulutusharjoitteet.
Harjoituskaveri, jonka kanssa vaihdetaan kokemuksia sekä
tuetaan oppimista.
Tukea harjoittamiseen sähköpostitse ohjaajilta tarpeen mukaan.
Tuemme intensiivisesti oppimistasi ja harjoittamistasi.

Pääkouluttajana toimii Center for Mindfulnessin perustaja Leena
Pennanen sekä Petri Pennanen ja mahdollisesti muut koulutetut
Mindfulness -ohjaajat CFM®. 

YLI 90%
OSALLISTUJISTA

SUOSITTELEE
MEITÄ!

Koulutuksen hinta on kokonaishinta. Majoitus (mm. neljännen
jakson ulkopuolinen kurssikeskus), matkat ja ruokailu eivät sisälly
hintaan. Retriittiosion ajankohtaa voi yksittäistapauksissa muuttaa.

HUOM! Voimme tarpeen mukaan järjestää maksuun joustoa
erien muodossa. Voit osallistua koulutukseen joko paikan
päällä tai live-online Zoomin kautta.

HINTA 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Yksityishenkilö

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT
info@mindfulness.fi 

+358 40 735 9177
mindfulness.fi

Helsinki-koulutus

pe 17.09. – la 18.09.21
pe 19.11. – la 20.11.21
la 15.01. – su 16.01.22
pe 11.03. – su 13.03.22
Hiljaisuuden retriitti,
ulkopuolinen kurssikeskus
pe 06.05. – la 07.05.22

Yritys, yhteisö, tmi, 
ammatinharjoittaja

Helsinki/Kotka-koulutus 

1. päivä klo 10-17
2. päivä klo 10-16
Huom. Pidätämme oikeuden 
yksittäiseen päivämäärä- tai
koulutuspaikkamuutokseen

su 21.11. – ma 22.11.21

su 23.01. – ma 24.01.22

su 06.03. – ma 07.03.22
pe 01.04  – su 03.04.22
Hiljaisuuden retriitti,
ulkopuolinen kurssikeskus
su 15.05. – ma 16.05.22

Helsinki-koulutus kokoontuu
Läsnäolon tilassamme.
Helsinki/Kotka-koulutus
järjestetään yhteistyössä
Kymenlaakson kesäyliopiston
kanssa. Koulutuksesta saa 20
op. Koulutuspaikka on Helsinki
tai live-online Kymenlaakson
kesäyliopiston tiloissa.
Molempiin koulutuksiin voit
osallistua myös live-online.

 
lisätietoa 

aikataulu

2395 €, sis. ALV 24%

2495 € +ALV 24%

2495 €, ALV 0%

2900 €, ALV 0%

Helsinki-koulutus Helsinki/Kotka-
koulutus 20 op


